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ВСТУП 

 

На сучасному етапі історії нашої країни особливе місце серед соціальних, 

історичних, психологічних факторів національно-духовного життя посів 

релігійний фактор. 

Релігія – складне духовне утворення та суспільно-історичне явище. 

Однією з історичних місій релігії було і залишається формування свідомості 

єдності людського роду, значущості моральних засад, вічних цінностей. 

Правильне орієнтування у релігійно-церковних питаннях є необхідною 

умовою гуманітарної освіченості фахівця будь-якого профілю; він повинен 

мати уявлення про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності, 

зосереджені у вченнях найбільш поширених релігій. У цьому й полягає мета 

вивчення науки релігієзнавства. 

Дослідження релігії неухильно приводить до становлення філософсько-

світоглядних питань про людину, світ, суспільство. Розмірковуючи над ними, 

людина приходить до певної світоглядної позиції. Тому при розгляді даних 

питань релігієзнавство спирається на спадщину філософської думки, на історію 

природничих та соціальних наук, особливо на досягнення сучасної науково-

технічної революції, на наукове пояснення релігії. 

Вивчення курсу «Релігієзнавство» передбачає проведення:  

а) лекцій; 

б) семінарських занять; 

в) самостійної роботи.  

Форма підсумкового контролю – диференційований залік. 

  

 

 

 

 

 

 



1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«РЕЛІГІЄЗНАВСТВО» 

 

№ Назва теми Кількість годин 

Лекції Сем. 

зан. 

Сам.ро-

бота 

 Модуль № 1    

1. Релігієзнавство як наука 

 

2 2 8 

2. Ранні національні релігії 

 

2 2 8 

3. Пізні національні релігії 2 2 8 

  

Модуль № 2 

   

4. Буддизм 

 

2 2 10 

5. Християнство 

 

4 2 10 

6. Іслам 

 

2 2 8 

7. Нетрадиційні релігії 

 

4 2 8 

 Усього 

 

16 14 60 

 

 

 

 

 

 



2 ТЕМИ ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО  ПІДГОТОВКИ ДО НИХ 

 

Семінарське заняття № 1 

                      Тема.  Релігієзнавство як наука 

Мета: розглянути предмет, структуру релігієзнавства, особливість релігії 

як соціального явища.  

План 

1. Предмет та структура курсу «Релігієзнавство». 

2. Сутність та структура релігії. 

3. Первісні релігійні уявлення. 

Рекомендації щодо підготовки 

1. Розкриття першого питання вимагає з’ясування основних етапів 

становлення релігієзнавства як наукового дослідження релігії. 

Історія релігієзнавства виявляє такі основні школи, надбання яких стало 

грунтом для виникнення і розвитку сучасної науки: міфологічна (А. Кун,              

М. Мюллер), антропологічна (Е.-Б. Тейлор, Г. Спенсер), теософська                      

(О. Блаватська), біологічна (З. Фрейд). 

Дослідження цих наукових шкіл грунтувалися на різноманітних підходах 

щодо визначення поняття релігії та її походження. 

Висвітлюючи дане питання треба усвідомлювати, що сучасне тлумачення 

релігієзнавства грунтується на здобутках різноманітних наукових шкіл і носить 

узагальнюючий характер. 

Розглядаючи структуру курсу доцільно виділити два основні компоненти: 

1) Історія релігії (походження, становлення і розвиток різних форм 

релігій). 

2) Теорія релігіі: 

 – філософія релігії (сутнісне значення релігії, тлумачення релігійної 

символіки); 

 – психологія релігії (вплив релігійних вірувань на особистість); 

 – соціологія релігії (соціальні функції релігії, становлення релігійних 



організацій). 

2. Друге питання вимагає аналізу різних визначень поняття релігії та 

визначення сутності релігії як форми суспільної свідомості. Доцільно буде 

порівняти різні форми відображення дійсності й на основі цього вказати суттєві 

особливості релігії: віру в надприродне, фантастичне відображення дійсності. 

Аналізуючи структуру релігії слід дати визначення кожному із 

структурних компонентів. Виділяють три основні структурні компоненти: 

релігійну свідомість, релігійний культ (релігійна діяльність), релігійні 

організації. 

3. Відповідь на останнє питання вимагає визначення часу виникнення 

перших релігійних вірувань та характеристики їх видів. Науковці в своїх 

працях вказують різні дати, обгрунтовуючи свої погляди. Найчастіше 

зустрічається дата 35-40 тисяч років тому, в період формування 

первіснообщинного ладу.    Археологічні дослідження вказують на появу в цей 

період обрядів поховання, а також предметів і зображень, які, вважається, мали 

релігійне значення.  

На основі цих знахідок і робиться висновок про існування первісних 

релігійних уявлень. 

Слід дати визначення магії, фетишизму, тотемізму, анімізму. Аналізуючи 

первісні форми релігії, треба визначити чи мають місце ці ранні релігійні 

уявлення  в сучасному житті. Якщо вони існують і дотепер то в якому вигляді? 

Контрольні питання: 

1. Що вивчає релігієзнавство? 

2. Що таке релігія? Які її специфічні властивості? 

3. Охарактеризуйте первісні форми релігії.  

Література:[6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 24] 

 

Семінарське заняття № 2 

Тема. Ранні національні релігії 

Мета: охарактеризувати особливості ранніх національних релігій, 

розглянути становлення і віровчення релігій Стародавнього світу. 



1. Релігія Стародавнього Єгипту. 

2. Релігія Стародавньої Індії. 

3. Релігія Стародавньої Персії. 

Рекомендації щодо підготовки 

1. Розглядаючи релігію Стародавнього Єгипту, треба згадати історію 

об’єднання племінних держав номів в єдину державу Єгипет, адже особливості 

єгипетської релігії зумовлені впливом первісних племінних релігійних вірувань 

(тотемізму, магії, анімізму). Саме тому всі божества мають елементи 

зооморфізму. 

З розвитком держави в Єгипті сформувався культ космічних сил. 

Вивчення єгипетської міфології дасть повне уявлення про космічні божества. 

Крім культу космічних сил в Єгипті існував культ померлих. За 

релігійними уявленнями, мерці переходили в інше життя, яке вважалося 

продовженням земного існування. Це зумовило пишність обрядів поховань. 

Для повноти відповіді треба розглянути історію будови єгипетських пірамід, їх 

значення у загробному житті фараонів. 

2. Аналізуючи релігію Стародавньої Індії, потрібно звернути увагу на 

особливості суспільної будови. Основні догмати брахманізму зумовлені 

кастовою системою суспільства, яка була закріплена законами Ману. 

Брахманізм грунтується на таких основних положеннях: 

– вчення про сансару ( перевтілення душі після смерті); 

– вчення про карму (відповідальність людини за свої вчинки); 

– вчення про дхарму (визначення соціального обов’язку і місця людини в 

суспільстві). 

3. Характеризуючи релігію Стародавньої Персії – зороастризм – особливу 

увагу слід звернути на дуалізм, який зумовив основні релігійні догмати: 

– боротьба добра і зла, світла і темряви, правди і неправди; 

– людина вільна обирати собі місце в цій боротьбі; 

– вшанування чотирьох чистих стихій.  

 

 



Контрольні питання: 

1. В чому полягає особливість ранніх національно-державних релігій? 

2. Які первісні форми релігії проявлялися у віруваннях давніх єгиптян? 

3. Що таке карма? 

4. В чому виявляються особливості зороастризму? 

Література: [ 6, 11, 12, 15, 17, 18] 

 

Семінарське заняття № 3 

Тема. Пізні національні релігії 

Мета: охарактеризувати особливості пізніх національних релігій та 

порівняти їх з ранніми національними релігіями, розглянути віровчення 

сучасних національних релігій. 

1. Священні книги та течії іудаїзму. 

2. Конфуціанство як релігійно-філософсько-етична система Китаю. 

3. Індуїзм. 

Рекомендації щодо підготовки 

1. Знання історії виникнення і формування іудаїзму допоможе з’ясувати 

основні догмати релігії: 

– віра в єдиного Бога Яхве; 

– віра в богообраність єврейського народу; 

– віра в прихід Месії; 

– віра в Судний день. 

Основи іудейської релігії та культу (омовіння, обрізання, мезуза і цицит, 

вшанування суботи) викладені в Священних книгах іудеїв: Торі й Талмуді. 

2. Розглядаючи конфуціанство треба визначити, що це не тільки релігія, а 

й етико-політичне, філософське та соціальне вчення. 

Основи конфуціанства були закладені у VI ст. до н.е. Конфуцієм. Це 

релігійне вчення оголосило владу правителя (імператора) священною, а поділ 

людей на вищих та нижчих – всезагальним законом справедливості. Основні 

проблеми конфуціанства: моральна природа людини, життя в родині, 

суспільстві, державі. 



На думку засновника, суспільство тримається на стосунках між: 

– імператором і підлеглим; 

– батьком і сином; 

– чоловіком і дружиною; 

– старшим і молодшим; 

– друзями. 

3. Індуїзм являється поширеною в сучасній Індії системою 

світосприйняття, яка включає в себе і філософський, і релігійний, і соціальний 

компоненти, що тісно переплетені між собою. В основу віровчення індуїзму 

покладено релігійні та філософські ідеї брахманізму (дхарма, карма, сансара, 

мокша).Серед розмаїття богів найбільш поширені та шановані Брахма, Шива і 

Вішну, які складають Тримурті (тріаду) головних індуїстських богів і 

уособлюють три основні функції – творчу, руйнівну і охоронну. 

 

Контрольні питання: 

1. Розкрийте характерні риси пізніх національно-державних релігій? 

2. Охарактеризуйте догматику і культ іудаїзму. 

3. Чим конфуціанство відрізняється від інших державних релігій? 

4.  Які ідеї індуїзм перейняв з брахманізму? 

Література: [ 6, 11, 12, 15, 17, 18] 

 

Семінарське заняття №4 

Тема. Буддизм 

Мета: розглянути шлях формування першої світової релігії, 

ознайомитися з біографією засновника релігії та буддійським культом. 

 

1. Передумови виникнення буддизму. 

2. Життя і вчення Сіддхартхи Гаутами (Будди). 

3. Буддійський культ. 

 

 



Рекомендації щодо підготовки 

1. Перехід до феодальних відносин, розвиток землеробства та ремесел, 

активізація торговельних зв’язків, розвиток релігійно-філософських учень – все 

це вказувало на потребу виникнення нової релігії та зміни брахманізму, який 

освячував кастову систему і певною мірою рабовласницький лад. За релігійною 

точкою зору, буддизм виникає з просвітленням царевича Гаутами, який вказав 

людству шлях позбавлення від страждань. 

2. Засновник буддизму – царевич Сіддхартха Гаутама (Шак’ямуні) 

народився бл. VI-V ст. до н.е. на Півночі Індії. Після свого «пробудження» став 

Буддою; від цього епітету пішла назва релігійної системи. Вчення Будди 

викладено у його проповіді про «Чотири Благородні Істини» і «Восьмирічний 

Шлях». 

3. Буддійський культ розвивався разом з розвитком чернечої громади 

(сангхи). Буддизм визнає необхідність шанування Будди Шак’ямуні (особливо 

у махаяні), поклоніння буддам і бодхисатвам, реліквіям, об’єктам природи 

тощо. Специфічною формою культової практики є самозаглиблення 

(медитація). 

Контрольні питання: 

1. Якими були передумови виникнення буддизму? 

2. Чому царевича Гаутаму назвали Буддою? 

3. Що таке сангха? 

4. Як досягнути стану нірвани? 

Література: [ 12, с. 198-215; 22, тема 6; 26] 

 

Семінарське заняття № 5 

Тема. Християнство 

Мета: розглянути передумови становлення християнства, основні 

догмати християнства, земний шлях Ісуса Христа. 

1. Виникнення і становлення християнства. 

2. Життя і проповіді Ісуса Христа. 

3. Основи християнського віровчення. 



4. Різновиди християнського культу. 

Рекомендації щодо підготовки 

1. Для відповіді на перше питання потрібно використати знання з історії, 

які допоможуть охарактеризувати суспільно-історичний грунт, на якому 

виникає християнство. Основною причиною формування даної релігії вчені 

називають рабське положення Палестини в колонії Римської імперії. Нова 

релігія давала знедоленим народам надію на краще життя, нехай й у 

потойбічному світі. 

 Виникає ідея приходу Месії (від давньоєвр. «Машиах» – «Помазанник», 

«Цар», «Володар», що грецькою мовою звучить як «Христос»), Цар і Спаситель 

світу. 

 Оскільки християнство виникає а Палестині, на Сході, то цілком 

закономірно, що воно увібрало в себе певні догмати інших релігійних вірувань. 

Тому відповідь на це питання вимагає визначення джерел християнства: 

релігійних (іудаїзм, релігії давнього Єгипту, Персії, вірування єссеїв) та 

філософських (вчення Сенеки, Філона та ін.). 

 Особливу увагу треба звернути на причини розколу 1054 року та 

утворення східної православної й західної католицької церков. Необхідно 

вказати на характер протиріч, які привели до розколу (соціально-політичні, 

ідеологічні). 

 2. Розкриваючи питання про життєвий шлях Ісуса Христа, треба вказати 

на те, що народження Христа було передбачено за 7 століть до того пророками 

Старого Завіту Осією, Ієремією, Іоною та іншими. Вони казали про прихід 

Месії, який силою любові (Осія), об’єднає Схід і Захід однією релігією (Іона) і 

складе Новий Заповіт між людиною і Богом (Ієремія). 

Готуючи біографію Ісуса, зверніться до чотирьох Євангелій Нового 

Завіту. Ці джерела допоможуть повно, правдиво і яскраво уявити образ 

Боголюдини. Розповідаючи про проповіді Христа, зверніть увагу на притчі, 

через які Ісус подавав своє вчення.  

3. Основи християнського віровчення викладені в 12 пунктах Символу 

віри, які були сформульовані на Нікейському соборі у 325 р. Розкриваючи третє 



питання потрібно дати характеристику кожному із основних положень віри. 

4. Відповідь на останнє питання ускладнюється тим, що різні течії 

християнства мають свої особливості у відтворенні культів. Рекомендуємо 

охарактеризувати православний релігійний культ. Увагу потрібно звернути на 

зміст і значення молитви, на символічний зміст таїнств (хрещення, 

миропомазання, причастя, сповідь, шлюб, священство, соборування), на роль 

богослужіння та правила його проведення. 

Висвітлення структури християнських організацій завершить 

характеристику даної релігії. 

 

Контрольні питання: 

1. Якими були причини виникнення християнства? 

2. Які ви знаєте джерела християнської віри? 

3. Назвіть причини розколу християнства. 

4. Розкрийте символічний зміст семи християнських таїнств. 

Література: [6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 22] 

 

Семінарське заняття №6 

Тема. Іслам 

Мета: розглянути історію становлення ісламу, біографію засновника, 

віровчення і культ. 

1. Формування і поширення ісламу. 

2. Віровчення ісламу. 

3. Коран та Сунна. 

 

Рекомендації щодо підготовки 

1. Народження ісламу пов’язане як з впливом і розвитком монотеїстичних 

релігій – іудаїзму і християнства, так і з еволюцією релігійної свідомості 

жителів Аравії. У цю епоху виникають нові форми суспільного і духовного 

життя, активно йде процес етнічної та культурної консолідації арабів, 

формується єдина арабська мова. 



2. Вірування мусульман ґрунтуються на визнанні єдиного Бога Аллаха, 

пророка Мухаммеда, святості Корану, існування пекла та раю, божественної 

визначеності. Догматично-ритуальною основою ісламу є п’ять стовпів віри: 

сповідання релігії, піст, молитва, милостиня, паломництво. 

3. Священною книгою мусульман є Коран. Уважається, що він існує 

передвічно, зберігається в Аллаха, який передав його у вигляді одкровення 

Мухаммеда. Коран поділяється на 114 розділів (сур) та близько 6200 віршів 

(аятів). Коран як джерело віровчення доповнюється не менш важливим для 

мусульман джерелом – Сунною, яка містить перекази (хадиси) про пророка 

Мухаммеда та його учнів. 

Контрольні питання: 

1. Якими були передумови виникнення ісламу? 

2. Від якої події мусульмани ведуть літочислення? 

3. Які особливості мусульманського посту? 

4. Що таке намаз? 

5. Як називається Священна книга мусульман? 

Література:[ 3;4; 12, с. 331-339; 22, тема 8; 24, с.520-527 ] 

 

Семінарське заняття № 7 

Тема. Нетрадиційні релігії 

Мета: розкрити характерні риси нетрадиційних релігій, їх класифікацію, 

віровчення. 

1. Причини виникнення неорелігій. 

2. Класифікація сучасних нетрадиційних релігій: 

– неохристиянські рухи (Богородичний центр, Церква Христа); 

– неоорієнтальні культи (Міжнародне Товариство Свідомості Крішни); 

– синтетичні релігії (Церква Уніфікації); 

– сайєнтологічні організації (Діанетика); 

– неоязичництво (РУН-віра); 

– сатанізм. 

 



Рекомендації щодо підготовки 

Розкриття теми вимагає з’ясування поняття нетрадиційних релігій як 

віросповідних рухів і створених ними організацій, які вийшли за межі 

національних і світових релігій, порушили існуючу релігійну традицію і 

створили нову, своєрідну. 

Визначаючи причини виникнення нетрадиційних релігій потрібно 

пригадати особливості суспільно-політичного життя у світі  60-80 рр. ХХ ст. Це 

допоможе встановити залежність між виникненням нетрадиційних релігій і 

кризовими процесами у масовій свідомості, зумовленими економічними 

труднощами, екологічними і демографічними проблемами, втратою людиною 

духовної опори. Слід звернути увагу на той факт, що прогресуюча взаємодія 

різних народів і країн також сприяла поширенню неорелігій. 

Доцільно розглянути і віковий фактор прихильників нетрадиційних 

релігій. Як правило, основний контингент віруючих – молодь. Це пояснюється 

відсутністю впевненості молодих людей у завтрашньому дні та неможливістю 

суспільного самоствердження. 

Формування мобільних, сучасних культів, які легко сприймаються, також 

вплинуло на поширення новітніх релігій. 

Аналіз релігійних течій доцільно провести за планом: 

1) час, місце виникнення; 

2) засновник, його діяльність з формування основ віровчення; 

3) основні положення віри; 

4) головні культи; 

5) священні книги; 

6) відмінність від традиційних релігій. 

Контрольні питання: 

1. Які причини виникнення нетрадиційниїх релігій? 

2. Чи доводилось вам спілкуватися з представниками неорелігій? 

3. Які новітні релігійні організації існують у Кременчуці? 

Література: [12, 17, 18, 20, 24] 

 



3 ТЕМИ ТА ПЛАНИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО НИХ 

 

Самостійна робота № 1 

Тема. Міф та міфологія 

1. Значення міфу у відтворенні реальної дійсності. 

2. Визначення міфу та міфології. 

3. Категорії міфів. 

Рекомендації щодо підготовки 

З’ясовуючи значення міфу у відтворенні реальної дійсності, потрібно 

окреслити історичний контекст, визначитися з часом виникнення міфів. Аналіз 

наукових досліджень доводить, що міфи творили в період первіснообщинного 

ладу, коли люди намагалися відтворити реальну дійсність та пояснити, чим 

керується життя всього живого у Всесвіті. 

Розкриваючи друге питання, необхідно з’ясувати, що ж таке міф та 

міфологія. У науці не існує єдиної думки щодо визначення міфу. Можна 

виділити декілька підходів, які потребують детального аналізу: 

– міф – це надприродна реальність; 

– міф – це примітивно-наукове знання; 

– міф – це поетичний твір; 

– міф – первісне релігійне уявлення; 

– міф – це форма відображення магічного ритуалу. 

На основі розгляду та зіставлення названих підходів розуміння сутності 

міфу, можна визначити міф як твір колективної народної фантазії, що 

висвітлює загальні людські уявлення про дійсність у вигляді чуттєво-

конкретних персоніфікацій, які сприймаються первісною свідомістю цілком 

реально. 

Сукупність міфів складають міфологію. Термін «міфологія»  може 

вживатися і в значенні науки, яка вивчає міфи. 

Розкриття питання категорії міфів вказує на варіативність серед авторів 

тематичних груп міфів. Найчастіше вирізняють наступні категорії: 



– етіологічні;                                                                  – тотемічні; 

– календарні;                                                                  – космогонічні; 

– героїчні;                                                                       – антропогонічні; 

          – близнючі;                                                                     – астральні; 

          – есхатологічні;                                                             – солярні (селенічні). 

Треба дати характеристику кожному виду тематичних міфів і навести 

приклад міфу, який би відповідав певній категорії. 

Контрольні питання: 

1. Назвіть причини виникнення міфів. 

2. Дайте визначенню міфу та міфології. 

3. Які ви знаєте категорії міфів? Дайте характеристику кожному з них. 

Література: [ 20, 21 ]. 

 

Самостійна робота № 2 

Тема. Дохристиянські вірування слов’ян 

1. Первісні релігійні вірування слов’ян. 

2. Пантеон дохристиянських слов’янських богів. 

3. Різновиди слов’янських культів. 

 

Рекомендації щодо підготовки 

Характеризуючи первісні релігійні вірування слов’ян, потрібно пригадати 

факти з давньої історії, які змальовують суспільний лад у слов’ян, уклад 

їхнього життя, культуру цього періоду. Ці відомості сприятимуть відтворенню 

загального фону і забезпечать усвідомлене сприйняття нового матеріалу щодо 

слов’янської релігії.  

Первісні вірування слов’ян були тотемічними, міфологічними, магічними, 

фетишистськими. Пригадавши особливості перерахованих вірувань, можна 

вказати на специфіку їхнього побутування саме у слов’ян.  

Друге питання вимагає ознайомлення з основними персонажами 

слов’янської міфології. Особливу увагу треба приділити таким божествам, як 

Сварог, Даждьбог, Перун, Ладо, Стрибог, Велес та ін.  



У третьому питанні потрібно перерахувати основні культові дії слов’ян та 

роль у них волхвів, чаклунів; охарактеризувати жертвоприношення, 

вшанування ідолів, обряди, свята.  

Відповідь буде цікавою і грунтовною, якщо проаналізувати прояви 

дохристиянських релігійних вірувань у сучасному житті. 

Контрольні питання: 

1. Яких ви знаєте богів слов’янської дохристиянської релігії? 

2. Які свята та обряди збереглися до нашого часу? 

Література: [ 1, 5, 13, 16]. 

 

Самостійна робота № 3 

Тема. Буддизм 

1. Причини виникнення буддизму. 

2. Життя і діяльність Гаутами Шак’ямуні. 

3. Основи буддійського віровчення. 

4. Буддійський канон «Трипітака». 

 

Рекомендації щодо підготовки  

Відповідаючи на питання виникнення буддизму, треба пригадати у якій 

країні та в який час виникає перша світова релігія. Ці факти допоможуть 

усвідомити, що буддизм співіснував з брахманізмом, що і визначило специфіку 

буддизму як релігії для нижчих верств населення.  

Однак нова ідеологія також сприйняла і деякі положення брахманської 

релігії. Це догмати про сансару (переродження), карму (відповідальність за 

життєві вчинки), необхідність самопізнання тощо.  

Виникнення буддизму пов'язують з ім’ям індійського принца Сіддхартхи 

Гаутами (Будди). При розгляді його біографії треба визначити основні життєві 

події, що спонукали Гаутаму до формулювання основ нової релігії, яка 

поставила собі за мету позбавити людство від страждань.  

Характеризуючи буддійське віровчення, особливу увагу треба звернути 

на реалізацію принципу свободи в цій релігії. Людина в  буддизмі відкрита для 



пізнання істини, вищої мудрості вона повинна досягти сама. Будда не Бог, він 

учитель, який змальовує протиріччя, підводить до проблеми, не вказуючи 

шляху її розв’язання.  

Необхідно розглянути зміст і значення Чотирьох Благородних Істин  та 

Восьмирічного Шляху, які визначають віровчення буддизму й ведуть до 

досягнення мети кожного віруючого – нірвани.  

Розглядаючи питання про Священну книгу буддизму – «Трипітаку»,   

треба звернутися до історії її написання та визначити, як перекладаються 

розділи буддійського канону задля кращого запам'ятовування та розуміння її 

суті. 

Контрольні питання: 

1. Причини виникнення буддизму. 

2. Що спільного і відмінного у вченнях буддизму та брахманізму? 

3. Чому принц Сіддхартха почав називатися Буддою? 

4. Що таке нірвана? 

5. Як називається Священна книга буддистів? 

Література: [ 2, 11, 12, 15, 19, 20, 22 ]. 

 

Самостійна робота № 4 

Тема. Різновиди буддизму 

1. Тібетська форма буддизму – ламаїзм. 

2. Дзен-буддизм та його відмінність від традиційного буддизму. 

3. Буддизм махаяни та хінаяни. 

Рекомендації щодо підготовки 

  Різновиди буддизму розповсюджуються в інтелігентських колах і серед 

чернечих громад (хінаяна, махаяна, ламаїзм) і за межами Індії, 

пристосовуючись до вірувань народів різних країн (дзен-буддизм).  

 Для першого питання потрібно використати матеріал, який стосується 

історії виникнення, основних положень та особливостей культу ламаїзму. Не 

відрізняючись основними догматами від інших течій буддизму, ламаїзм 

першочергову роль відводить ламам, уважаючи, що без їхньої допомоги 



віруючий не зможе отримати переродження і досягти нірвани. Головним для 

цього вчення є покірність ламі й владі.  

 Специфічними рисами культових дій ламаїстів є пишне богослужіння, 

безліч обрядів, магічних заклинань.  

 Особливості дзен-буддизму визначаються суспільно-історичними    

умовами розвитку Китаю та Японії, у яких дана буддистська течія набула 

найбільшого розповсюдження. У цих країнах дзен-буддизм став надійним 

засобом формування військово-етичного ідеалу – відданості та суворої 

дисципліни, стійкості та мудрості.  

 Аналізуючи буддизм махаяни та хінаяни, слід мати на увазі, що 

специфічні риси цих релігійних напрямів зумовлені різними сферами їх 

побутування: хінаяна – чернецька релігія, махаяна – світська. 

  

 

Контрольні питання: 

1. У яких країнах поширився буддизм і яких набув специфічних рис? 

2. Хто такі лами? Їх роль у житті віруючих. 

3. Чим відрізняються напрями махаяна і хінаяна? 

Література: [ 2, 6, 11, 12, 17, 19, 24]. 

 

Самостійна робота № 5 

Тема. Християнство в Україні 

1. Християнізація України. 

2. Митрополія Київська і всієї Русі. 

3. Українська автокефальна церква. 

4. Виникнення трьох гілок православ’я. 

Рекомендації щодо підготовки 

У наукових дослідженнях немає єдиної думки про час виникнення 

християнства на Русі, вказуються різні дати, століття. Тому висвітлюючи певну 

позицію, потрібно назвати автора та навести його аргументацію.  

Друге питання потребує глибокого аналізу вітчизняної історії періоду ХІ 



– ХІV століть. Ці знання допоможуть усвідомити причини утворення 

«митрополії Київської і всієї Русі». Потрібно зауважити, що Руська церква і 

Київська митрополія того часу – це синонім, різні назви однієї і тієї самої 

організації (1354 рік), тільки з 1441 р. за часи митрополита Іони вона почала 

називатися Московська і всія Русі.  

Розкриваючи третє питання, потрібно усвідомити, що рух за автокефалію 

православної церкви в Україні було започатковано в ім’я відродження 

українського православ’я. Автокефальна церква (з грецької авто – «сам», кефалі 

– «голова») – та, що має самостійний статус. Необхідно звернути увагу на 

історію автокефальної церкви, простежити, у чому вона перегукується з 

історією України. 

Висвітлюючи останнє питання, необхідно розповісти про долю 

української православної церкви (УПЦ), української автокефальної 

православної церкви, російської православної церкви (РПЦ), які утворили три 

гілки православ’я  в Україні. 

Література:[ 1, 5, 11, 14, 25]. 

 

Самостійна робота № 6 

Тема. Католицизм 

1. Становлення католицької церкви. 

2. Організація католицької церкви. 

3. Віровчення католицизму й особливості культу. 

Рекомендації щодо підготовки 

     Перше питання вимагає розкриття історії становлення католицької 

церкви. Важливу роль  у цьому процесі відіграли Папа і єпископ, які в період 

розпаду Римської імперії здійснювали адміністративні функції: забезпечували 

правосуддя, безпеку тощо. Тому Папа набуває виняткового становища 

намісника Ісуса Христа і спадкоємця Святого Петра, який, за переказами, був 

першим єпископом Риму. 

     Висвітлюючи друге питання, треба звернути увагу на традиції та умови 

вибору голови католицької церкви, на структуру адміністративного апарату 



(римської курії), змалювати функції архієпископів та єпископів, кардиналів; 

розкрити значення чоловічих та жіночих чернечих орденів. 

     Відповідаючи на питання особливостей католицького віровчення, треба 

спиратися на знання православної віри. Основні догмати віровчень 

католицизму та православ’я збігаються, однак є і відмінності, які потрібно 

охарактеризувати. Зверніть увагу на вчення про «філіокве», чистилище, 

непорочне зачаття та вознесіння Пресвятої Діви, непогрішимість Папи, 

можливість продажу Божественної благодаті. 

     Католицький культ відрізняється від православного. Необхідно звернути 

увагу на те, що особлива роль під час католицького богослужіння надається 

засобам емоційного впливу (використання органної музики, сольного і 

хорового співу, латини). Сім таїнств хоча і визнаються, однак по-іншому, ніж 

православні, тлумачать символічний зміст і мають відмінності в зовнішніх 

формах здійснення. 

 

Контрольні питання: 

1. Коли християнство поділилося на православ’я та католицизм? 

2. Чим відрізняються між собою ці дві християнські конфесії? 

3. Підготуйте доповідь про теократичну державу Ватикан. 

Література: [ 6, 11, 12, 17, 18] 

 

Самостійна робота № 7  

Тема. Протестантизм 

1. Причини виникнення протестантизму. 

2. Основні  протестантські напрями: 

– лютеранство; 

– кальвінізм; 

– англіканство. 

3. Особливості протестантизму. 

Рекомендації щодо підготовки 

     При розгляді першого питання увагу потрібно звернути на час 



виникнення протестантизму, визначити особливості суспільного життя Західної 

Європи цього періоду. Ці фактори зумовлюють причини виникнення 

протестантизму як руху проти оплоту феодального ладу – католицького 

духовенства. 

     Рух протестантизму набував національних рис залежно від місця 

знаходження його центрів. Тому виділяють три основні напрями: лютеранство, 

кальвінізм, англіканство. 

     Характеризуючи кожен із напрямів, потрібно відмітити час і місце 

виникнення, а також основні положення віри та культових обрядів. Зверніть 

увагу на певні розбіжності в положеннях віровчення різних протестантських 

напрямів: заперечення верховної влади Папи Римського, віра в досягнення 

спасіння власною вірою, визнання виняткового авторитету Святого Письма, 

скасування чернецтва, спрощення культу та скорочення кількості релігійних 

свят. 

Контрольні питання: 

1. Де, коли і в який час виникає протестантизм? 

2. Чим  протестантизм відрізняється від інших християнських конфесій? 

3. Назвіть організації, які належать до протестантського напряму. 

Література:[ 10, 12, 15, 17, 20, 24]. 

 

Самостійна робота № 8  

Тема. Православ’я 

1. Організаційний устрій православної церкви. 

2. Історія православної церкви. 

3. Особливості православного культу. 

Рекомендації щодо підготовки  

Розглядаючи православ’я, треба пригадати причини утворення цієї течії в 

християнстві. Переклад терміну «православ’я» допоможе визначити певну 

специфіку конфесії. Православ’я – з грецького «ортодоксія» («ортос» – вірний, 

правильний; «докса» – погляд, слава) – вірні погляди, вірне славлення, 

православ’я. Ця назва підкреслює специфічну особливість релігійної течії – 



переважання етико-естетичного начала над інтелектуальним.  

Перше питання дозволить визначитися з особливостями організації 

православної церкви. Доцільно звернути увагу на те, що історично існують 15 

помісних церков. Головою православної церкви є сам Христос, тому вона не 

може очолюватись однією людиною.  

За часів Візантії склався такий організаційний устрій: великі області 

очолювали патріархи, округи – митрополити, провінції (єпархії) – єпископи; 

єпархії складалися з кількох приходів. Цей устрій був успадкований більшістю 

сучасних помісних церков. 

     Питання історії православної церкви рекомендовано розкрити за 

наступним планом: 

1. Церква в Візантії. 

2. Розповсюдження християнства серед слов’ян. 

3. Становлення Руської церкви. 

4. Реформи Нікона, розкол і старообрядництво. 

5. Синодальний період. 

6. Доля православ’я в ХХ столітті. 

Аналізуючи православний культ, треба розглянути таїнства, розкриваючи 

їх символічний зміст; богослужіння (час, мету, правила проведення), молитви, а 

також звернути увагу на характеристику храмових споруд. 

Контрольні питання: 

1. Розкрийте основні етапи становлення православної церкви. 

2. Порівняйте особливості православного та католицького культів. 

Література: [ 11, 15, 17, 18, 20]. 

 

Самостійна робота № 9 

Тема. Іслам 

1. Причини виникнення і розповсюдження ісламу. 

     2. Життя і діяльність пророка Мухаммеда. 

     3. Основи віровчення і культу. 

     4. Священні книги ісламу, шаріат. 



Рекомендації щодо підготовки  

Розкрити причини виникнення ісламу допоможе історія становлення 

держави арабів. Науковці характеризують VII ст. (час виникнення ісламу) як 

період переходу арабів від первіснообщинного ладу до феодального. 

Формування феодалізму вимагало відповідної ідеології – монотеїстичної 

релігії, яка об’єднала арабські племена кочівників – скотарів-бедуїнів.  

Доцільно було б охарактеризувати діяльність ханіфів, які на той час 

пропагували релігію, що грунтувалася на вірі в Єдиного Бога.  

Підготуватися до другого питання допоможе книга В. Ф. Панової та                

Ю. Б. Вахтіна «Життя Мухаммеда». Узагальненням розповіді про великого 

пророка може стати визначення його ролі у формуванні та розповсюдженні 

ісламської релігії (наприклад: об’єднав арабів в єдину націю, сформулював 

основи віри, надав приклад безмежної відданості Аллаху).  

Ісламське віровчення поділяється на догмати (в що треба вірити) і 

догматико-ритуальну основу (певні дії, відповідно до релігійних приписів). 

Мусульмани вірують в Єдиного Бога Аллаха, пророка Мухаммеда, ангелів, 

джинів, передвічність Корану, Страшний Суд тощо. До догматико-ритуальної 

основи входять п’ять стовпів віри: сповідання релігії (шахада), молитва (намаз, 

салят), піст (ураза, саум), милостиня (закят, садака), паломництво (хаддж). У 

відповіді потрібно розкрити зміст кожного положення віри.  

Четверте питання вимагає ознайомлення з історією написання та 

основним змістом Священних книг мусульман. Наприклад, Коран (з арабської – 

«читання») спочатку існував в усній формі, як Боже одкровення, принесене 

Джебраїлом (Джабріїлом) Мухаммеду. Записаний текст Корану був після 

смерті пророка,  650 року Коран був канонізований. Складається Писання із 114 

сур (розділів), які містять більше ніж 6200 аятів (віршів). Коран не має логічної 

будови; сури розташовані від довших до коротших (за винятком першої сури – 

найменшої). Зміст Корану – це сукупність знань із релігійного, громадянського 

права. У ньому викладені основні догмати та описані мусульманські культи, 

представлені розповіді про пророків, притчі Мухаммеда тощо.  

У такій послідовності може бути проаналізована і Сунна.  



Розкривши зміст Корану і Сунни, доцільно перейти до характеристики 

шаріату (араб. «правильний шлях до мети») – зводу мусульманського права. 

Треба звернути увагу на його джерела, форму, основні розділи. 

Контрольні питання: 

1.Час, місце, причини виникнення ісламу. 

2. Що ви знаєте про засновника ісламу? 

3. Визначте спільні вірування у мусульман та християн. 

Література: [ 3, 4, 8, 9, 10, 15, 20, 22] 

Самостійна робота № 10 

Тема. Основні течії ісламу 

1. Головні положення шиїтського віровчення і культу. 

2. Діяльність сунітів. 

3. Ваххабіти, їхня роль у світовій історії. 

Рекомендації щодо підготовки  

Розглядаючи дану тему самостійної роботи, потрібно з’ясувати причини 

розколу в ісламі. Вони зумовлені теократичною владою пророка Мухаммеда, 

який стверджував про неподільність духовної та світської влади для глави 

мусульманської общини.  

Тому через 30 років після смерті пророка проблема влади розколола 

мусульманську общину на релігійно-політичні групи, які існують і дотепер. 

Аналізуючи різні течії ісламу, доцільно спиратися на наступні критерії: 

– вирішення проблеми головування (хто має бути імамом); 

– тлумачення сутності влади; 

– питання визначення посередника між Аллахом і людьми; 

– розуміння джихаду; 

– ставлення до Священних книг; 

– розуміння основних положень віри. 

Контрольні питання: 

1. Чому в ісламі виникають різні течії? 

2. Порівняйте догматику шиїтів та сунітів.  

Література:[ 3, 4, 11, 12, 18, 20]. 



4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою (див. таблицю 4.1), яка у відомості обліку успішності (форма № Н-5.03) 

доповнюється оцінками за національною системою і за європейською 

кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Таблиця 4.1 

Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 
Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

екзамен залік 

відмінно 

зараховано 

90 – 100 А відмінно 

добре 
82 – 89 В дуже добре 

74– 81 С добре  

задовільно 
64 – 73 D задовільно  

60 – 63 Е достатньо  

незадовільно не зараховано 

35 – 59 FX 
незадовільно (дозволяється 

перескладання) 

1 – 34 F 
неприйнятно (повторне 

вивчення дисципліни) 

Поточний контроль здійснюється викладачами на аудиторних заняттях 

усіх видів та при перевірці контрольних робіт, тестів, рефератів, що 

виконуються під час аудиторних занять та під час самостійної роботи. 

 

ОЦІНЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

Таблиця 4.2 

 

Модуль  
Мах 

кількість 

балів 
Вид 

навчальної роботи 

Mах 

кількість 

балів 

Виступ на семінарському занятті 10 б. х 3 =30  

Виконання експрес-завдань на семінарському 

занятті 

5 б. х 2= 10 

Виконання та захист домашньої аналітичної 

роботи, написання реферату 

10 

Присутність на лекції, ведення конспекту 10 

Виконання модульної контрольної роботи 20 

Усього за модулем  80 

Диференційований залік, іспит 20 

Усього за семестр 100 

 

Якщо студент отримав за результатами поточного контролю від 75 до 80 



балів, то він автоматично отримує додаткові 15 балів. 

Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав 

позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до таблиці 3. 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНОК ЗА ОКРЕМІ ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ 

РОБОТИ У БАЛАХ ОЦІНКАМ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

 

Таблиця 4.3 

Оцінка в балах 

Виступ на 

семінарському 

занятті 

Виконання 

експрес-завдань 

на 

семінарському 

занятті 

Виконання та 

захист домашньої 

аналітичної 

роботи, написання 

реферату 

Ведення 

конспекту 

Виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

9-10 5 10 10 18-20 Відмінно 

7-8,5 4 9 9 14-17 Добре 

6-6,5 3-3,5 8 8 10-13 Задовільно 

менше 6 менше 3 менше 6 менше 8 менше 10 Незадовільно 

 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАЛІКОВОЇ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ В БАЛАХ ОЦІНЦІ ЗА 

НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

 

Таблиця 4.4 

 

Оцінка 

в балах за залік, іспит 

Оцінка 

за національною шкалою 

19-20 Відмінно 

17-18 Добре 

15-16 Задовільно 

менше 15 Незадовільно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Предмет, методологія та структура курсу. 

2. Виникнення і розвиток релігієзнавства. 

3. Сутність та структура релігії. 

4. Походження релігії. 

5. Історичні типи релігій. 

6. Первісні релігії.  

7. Ранні національні релігії. 

8. Світові релігії. 

9. Загальне поняття міфу та міфології. 

10. Категорії міфів та типи міфологічних героїв. 

11. Сучасні національні релігії. 

12. Індуїзм. 

13. Іудаїзм. 

14. Виникнення буддизму. 

15. Розповсюдження буддизму. Головні його течії: хінаяна, махаяна. 

16. Буддизм у сучасному світі. 

17. Виникнення християнства. 

18. Історія православної церкви.  

19 Православ'я.  

20. Католицизм. 

21. Протестантизм. 

22. Християнство у сучасному світі. 

23. Виникнення ісламу. 

24. Розповсюдження ісламу. Головні його течії: сунізм та шиїзм. 

25. Іслам у сучасному світі. 

26. Нетрадиційні релігії. 

27. Релігійне життя сучасної України. 

 

 

 



6 СЛОВНИК 

Абсолют (лат. «безумовний») – філософський термін для позначення 

незмінного, нескінченого, досконалого, незалежного від будь-яких предметів, 

відношень і умов, який є самодостатнім, містить усе існуюче в собі й творить 

його. 

 Аватара (санскр. «той, хто сходить униз») – в індуїзмі втілення бога в 

образах інших богів, людей або тварин, яке приходить з духовного світу задля 

спасіння  душ. 

 Азан (араб. «сповіщати») – заклик мусульман до молитви. 

 Анімізм (лат. «душа») – форма найдавніших вірувань, пов’язаних з 

уявленнями про існування в тілі людини її двійника – душі. 

 Аскетизм релігійний (грец. «вправа», «подвиг») – концепція і певний 

спосіб життя, що передбачають добровільну відмову від життєвих благ та 

задоволень, утримання від яких уважається за богоугодну справу. 

 Атман  – у ведійській літературі застосовується як займенник «Я», 

«себе», у значенні «тіло» як означення суб’єктивної психологічної основи 

індивідуального буття, «душі» в особистому та універсальному розуміннях. 

 Ахімса (санскр. «ненасильство») – в індуїзмі, джайнізмі, буддизмі 

релігійно-етичний принцип, який означає: не слід робити нічого, що завдає 

страждань. 

Аят (араб. «знак», «диво») – вірш Корану. 

Бог – верховна надприродна сутність, яка, будучи наділеною вищим 

розумом, абсолютною досконалістю і всемогутністю, є творцем світу і 

детермінантом усього, що в ньому відбувається. 

Богослов’я (грец. «Бог» і  «вчення») – система обгрунтування і захисту 

релігійних учень про Бога, сукупність вироблених релігією доказів істинності 

догматики, релігійної моралі, правил і норм життя духовенства і віруючих. 

Бодхисатва (санскр. «той, хто прагне просвітлення») – людина чи будь-

яка інша істота, яка прийняла рішення вийти з кола сансари і стати буддою. У 

хінаяні шлях Б. пройшли тільки будди попередніх світових циклів (від 5 до 24, 

включаючи Шак’ямуні і будду майбутнього Майтрейю); у махаяні шлях Б. 



доступний для всіх. 

Будда (санскр. «просвітлений», «пробудженний») – 1) ототожнюється з 

царевичем Гаутамою, який є основоположником буддизму; 2) людина, яка 

досягла найвищої мети духовного розвитку і перейшла від сплячого стану 

свідомості до пробудження; 3) антропоморфний символ, який втілює в собі 

ідеал межі духовного розвитку. 

Віра релігійна – невід’ємна ознака релігійної свідомості, особливістю 

якої є бездоказове вираження істинності релігійного вчення, визнання 

реального існування надприродних сил. 

Віротерпимість – один з важливих принципів міжконфесійних, 

державно-церковних відносин, що характеризує терпиме (толерантне) 

ставлення прихильників одного віросповідання до іншого, держави (де є 

державна, офіційна, привілейована релігія) до інших релігійних напрямів та їх 

адептів. 

Герменевтика релігійна – мистецтво тлумачення релігійних і в першу 

чергу біблійних текстів. 

Гріх – вчинки (поведінка) людини, що виявляються у неприйнятті 

релігійних цінностей. 

Деїзм (лат. «Бог») – релігійно-філософське вчення, згідно з яким Бог, 

будучи безособистісною першопричиною світу, не втручається в процеси і 

явища, що відбуваються в ньому. 

Деномінація (лат. «зміна імені») – один з типів релігійних організацій, 

що постає як проміжна ланка між сектою і церквою і перебуває в стадії 

становлення. 

Догмати релігійні (грец. «думка», «вчення») – основні положення 

віровчення тієї чи іншої релігійної конфесії, що визначаються як вічні і 

незмінні істини, встановлені Богом і обов’язкові для віри в них усіх віруючих. 

Дуалізм (лат. «подвійний») – 1) філософське вчення про наявність і 

рівноцінність двох першоначал світу – духа і матерії; 2) у релігійній свідомості 

– протиставлення надприродного і чуттєво сприйманого, божественного і 

тварного. 



Дхарма 1) доктрина, вчення; у буддизмі – вчення Будди; 2) правило; 

правильна поведінка, справедливість, закон; 3) умова, причина; 4) 

феноменальне; дхарма як наслідок; світ – це прояв закону; 5) вища реальність – 

спалахи психо-фізичної енергії. 

Езотеризм (грец. «таємний», «внутрішній») – феномен культури різних 

епох, що включає, з одного боку, віру в існування надприродного світу, 

містичні уявлення про нього, з другого – магічні засоби спілкування з ним. 

Есхатологія (грец. «останній», «вчення») – релігійне вчення про кінцеву 

долю людства і світу. 

Євангелія (грец. «блага вість») – ранньохристиянські твори, які 

оповідають про життя Ісуса Христа, розкривають зміст його вчення. 

Єресі (старогрец. «відбір», «переконання») – релігійні вчення, відмінні 

від офіційної доктрини та організації. 

Жрецтво (старослов. «жрети» – приносити жертву) – група людей, яка в 

політеїстичних релігіях виконує функції посередника між віруючими і 

надприродними силами, а також здійснює релігійні обряди.  

Завіт (давньоєвр. «союз», «угода») – поняття Біблії, яке означає 

сакральний союз Бога з людством. 

Зооморфізм (грец. «тварина», «форма») – наділення рисами тварин 

образів реальних або вигаданих об’єктів. 

Ібліс – в ісламі – ім’я біса (аналог християнського Диявола), що спочатку 

був одним зі створених з вогню ангелів, але відмовився вклонитися Адаму, 

якого створив Аллах з праху, і був за це скинутий з небес. 

Ідол (грец. «маленьке зображення») – виготовлений з дерева, каменю чи 

іншого матеріалу предмет, що зображає, уособлює божество. 

Імам (араб. «стояти попереду») – духовний керівник, голова 

мусульманської громади. У сунітів і шиїтів так називають людину, що керує 

молитвою в мечеті. 

Іпостась (грец. «сутність», «основа») – поняття в християнському 

богослов’ї, що характеризує особливості кожної з трьох подоб єдиносущної 

божественної Трійці. 



Йога (санскр. «з’єднання», «роздуми», «споглядання») – в індійській 

традиції один з шести ортодоксальних (брахманських) напрямів, який розробив 

систему послідовного очищення і просвітлення розуму, а також комплекс 

практичних вправ для досягнення стану «звільнення» душі від «пут» матерії, 

тіла. 

Канон (грец. «правило», «зразок») – установлення щодо віровчення, 

догматики, культу, церковної організації. 

Карма (санскр. «дія», «обов’язок», «відплата») – в брахманізмі, буддизмі, 

індуїзмі особлива містична сила або автоматично діючий «закон відплати», 

згідно з яким поведінка людини в реальному житті, її вчинки зумовлюють її 

нинішню долю і наступний стан душі. 

Касти – (португ. «рід», «походження») – ізольовані одна від одної, 

замкнені (етичні, релігійні, професійні тощо) соціальні групи. 

Конклав (лат. «заперті на ключ») – зібрання кардиналів, яке скликається 

відразу після смерті Папи для обрання нового. 

Конфесія (лат. «визнання», «сповідь») – приналежність до будь-якої 

Церкви, релігійної організації, яка має своє віровчення, культову практику та 

організаційну структуру. 

Лама (тибет. «вищий», «небесний») – спочатку так називались вищі 

ієрархи ламаїстської церкви в Тибеті, згодом – усі буддиські ченці в Монголії, 

Бурятії, Туві, Тибеті. 

Магія (грец. «чаклунство») – віра в можливість впливу на довколишній 

світ через надприродне, шляхом чаклунського дійства. 

Месіанізм, Месія (староєвр. «помазання») – віра в майбутнє пришестя 

Месії, тобто Божого посланця, Спасителя, покликаного знищити зло і 

встановити на землі Царство Небесне. 

Монотеїзм (грец. «один», «Бог») – форма вірувань і культу, що полягає у 

поклонінні єдиному Богу. 

Муедзин (араб. «оголошувати», «сповіщати») – служитель мечеті, до 

обов’язків якого входить п’ять разів на день сповіщати з мінарету азан – заклик 

до молитви. 



Нірвана (санскр. «згасання») – термін буддизму, який означає відсутність 

павутини бажань, з’єднуючої одне життя з іншим. 

Одкровення – термін, яким у богослов’ї позначається все те, що сам Бог 

відкрив людям про себе і про правильну істинну віру в нього. 

Окультизм (лат. «прихований», «таємний») – містичне вчення, що визнає 

існування надприродних сил і можливість безпосереднього спілкування з ними 

за допомогою магічних обрядів, таємних ритуалів. 

Пагода (санскр. «священний») – культова буддійська споруда у вигляді 

багатоярусної башти, в якій зберігаються буддійські святині. 

Пантеїзм (грец. «все», «Бог») – філософське вчення, яке розглядає Бога 

не як надприродну особу, трансцендентне начало, а як абсолют, злитий з 

природою. 

Пастор (лат. «пастух») – служитель церкви в протестанських церквах, які 

заперечують інститут священства. 

Патріарх (грец. «праотець», «родоначальник») – духовний сан верховних 

ієрархів у ряді християнських церков; глава автокефальної церкви у 

православ’ї; у католицизмі титул патріарха мають керівники окремих єпархій. 

Політеїзм (грец. «багато», «Бог») – форма вірувань і культу, що 

полягають у поклонінні багатьом богам. 

Понтифікат – термін перебування на посаді Папи Римського, одним із 

титулів якого від V ст. є «верховний понтифік». 

Рабин (давньоєвр. «мій вчитель») – священнослужитель в іудаїзмі, 

авторитет у витлумаченні приписів та заборон для членів іудейської громади. 

Сакральне (лат. «священий») – наділений Божою благодаттю; таким є 

релігійна віра, таїнства, церква, особи, зведені в священицький сан, речі і дії, 

що стосуються релігійного культу. 

  Сансара (санскр. «повторення народжень і смертей») – в індуїзмі і 

буддизмі уявлення про єдиний ланцюг переходів душі з однієї оболонки в ін. 

Секта (лат. «вчення», «напрям») – загальна назва різних течій та 

об’єднань віруючих, які склалися як опозиція до пануючого в тій чи іншій 

країні релігійного напряму. 



Секуляризація (лат. «мирський», «світський») – процес звільнення від 

релігійного, сакрального. 

Синагога (грец. «місце зібрання» – молитовний будинок і громада в 

іудаїзмі. 

Схизма (грец. «розщеплення», «розкол») – церковний розкол у результаті 

суперечностей між послідовниками різних поглядів усередині церкви. 

Табу (полінез. «заборона») – релігійно-магічна заборона в давньому 

суспільстві, за порушення якої з неминучістю, нібито, настане надприродне 

покарання. 

Таїнства – обрядові дії в християнстві, через які, за вченням церкви, 

віруючому передається Божа благодать. 

Тотемізм (індіанс. «його рід») – форма найдавніших вірувань, пов’язаних 

з уявленнями про надприродні кровні зв’язки даного роду чи племені з певним 

видом тварин, рослин, рідше – предметів природи. 

Трансцендентний (лат. «переступати» – у богослов’ї позначає сферу 

потойбічного, іноприродного, зовнішнього світові релігії. 

Умма (араб. «народ», «нація») – мусульманська громада, спільнота всіх 

мусульман. 

Фаталізм (лат. «визначений долею») – концепція, згідно з якою все, що 

відбувається у світі, є неухильною реалізацією одвічного призначення, що 

виключає вільний вибір і випадковість. 

Фетишизм (португ. «зачарована річ») – форма найдавніших вірувань, що 

полягає у наділенні деяких предметів неживої природи чуттєвими якостями, 

наприродними властивостями. 

Харизма (грец. «дар») – благодать, Божий дар, особлива сила, дарована 

апостолам Святим Духом у Єрусалимі на П’ятидесятницю для подолання 

гріховності та досягнення спасіння. 

Хіротонія (грец. букв. «голосування шляхом підняття рук») – 

християнський обряд зведення в сан священнослужителя (диякона, священника, 

єпископа). 

Целібат (лат. «неодруження») – обов’язкова безшлюбність католицьких 



священників. 

Церква (грец. «Божий дім») – 1) тип релігійної організації, що склався в 

ході розвитку певного віровчення як засіб регламентації відносин всередині 

релігійних спільнот; 2) християнська культова споруда. 

Шаманство (евенк. «знахар») – віра у можливість спілкування людини з 

духом. 

Шаріат (араб. «вірний шлях до мети») – комплекс юридичних норм та 

правил поведінки, релігійного життя та вчинків мусульманина. 

Язичництво – сучасна наукова назва давньої релігії, що існувала до 

прийняття світових релігій у всіх народів. 
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